
SEXTA-FEIRA, 15/1/2021 l ANO 16 l Nº 5466meiahora.com O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

  
POLÍCIA FAZ O 
CERCO E DEIXA 

ARAMIS LISO

NEGO DO 
B.O.REL

CANTOR REGISTRA BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA CONTRA A EX, QUE VAI À 
DELEGACIA E FAZ ACUSAÇÕES GRAVES

                                                                                                  FUNKEIRO NEGA AGRESSÕES 16

GRANADA CAI 
E SE ESTOURA 
TODO DE RAIVA 
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MetôRio responde 
a carta de leitor

Falta água em ruas 
de São Gonçalo

Ônibus 007 cheio 
de problemas

BR-101 engarrafada 
é arrastão na certa

Lixo e insetos em
São João de Meriti

Quem fim levou a 
linha 789?

 L O MetrôRio informa que reali-
za a limpeza da área interna da 
estação Pavuna. O serviço é feito 
de forma regular, com reforço da 
higienização das áreas de contato 
comum, além de espaços de uso 
dos colaboradores. O MetrôRio 
vai reforçar o trabalho de limpeza.

 L Algumas ruas do bairro Neves, 
em São Gonçalo, ainda não vi-
ram uma gota de água este ano. 
Sempre que chega o verão a falta 
d’água vem junto. É preciso re-
parar o abastecimento da região. 
Quem não tem caixa grande ou 
cisterna fica na seca.

 L A linha 007 (Central—Silvestre) 
deixa muito a desejar. Como há 
poucos veículos, a fila de espera é 
sempre enorme. O ar-condiciona-
do funciona mal e, para comple-
tar, no ponto final do ônibus, na 
Central, os passageiros ficam no 
sol, esperando o ônibus.

 L Passar pela BR-101, no trecho 
que liga São Gonçalo a Itaboraí, 
é sempre um grande e perigoso 
desafio. Quando está tudo para-
do por conta do trânsito, é certo 
que terá arrastão. O policiamento 
precisa ser reforçado ali.

 L A Rua da Ligação, Parque Alian, 
em São João de Meriti, está com 
muito lixo e entulho. É um foco de 
proliferação de insetos e ratos. A 
prefeitura precisa mandar uma 
equipe de limpeza pra área urgen-
temente. Está um nojo!

 L O 789 (Campo Grande-Cascadu-
ra) é um ônibus fantasma. Nem 
mesmo na rodoviária de Campo 
Grande, ponto final da linha, os 
veículos são vistos. Os passagei-
ros ficam à espera do 789 sem 
saber a que horas ele vai chegar.

Assessoria de Comunicação
do MetrôRio

Anônimo
São Gonçalo

Elisete Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Carlos Batista
Por e-mail

Amanda Campos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 63 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há 45, antes era ban-
cário. Moro em Niterói. 
Herdei essa profissão 
do meu pai. Gosto 
muito daqui, mas acho 
que a segurança deve-
ria melhorar. Sou tor-
cedor do Fluminense e 
nas horas vagas gosto 
de ficar com a família. 
Gosto do caderno de 
esportes do jornal 
Meia Hora.

ANTÔNIO
CIAMBARELLA —

Niterói

PAMELA 
DE NAZA-
RETH SILVA
tem atual-
mente 21 
anos. Ela 
desapareceu 
em 5 de 
agosto de 
2009, em 
Saquarema (Região dos Lagos), 
após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Local onde o policial civil foi morto, em São Gonçalo. O cabo Israel (detalhe) morreu em Madureira

FOTOS DE REPRODUÇÃO

Violência sem fim
Um policial civil e um militar da Marinha são mortos em tentativas de assalto

 L SÃO GONÇALO E MADUREIRA

U
ma diferença de poucas 
horas marcou mais duas 
mortes de dois agentes de 

segurança no Rio de Janeiro, na 
quarta-feira, na Zona Norte do 
Rio e na Região Metropolitana. 
O primeiro caso aconteceu em 
São Gonçalo. À tarde, o policial 
civil Rodrigo Costa Roboredo foi 
surpreendido e assassinado, du-
rante uma tentativa de assalto, na 
Rua Ricardo Campelo, no bairro 
Camarão. Ele estava ao lado da es-
posa e da filha, que não se feriram. 
Ele conseguiu matar um dos ban-
didos e o outro foi preso, baleado, 
ao procurar socorro no Hospital 
Estadual Alberto Torres (Heat), 
para onde o policial também che-
gou a ser levado. 

Poucas horas depois, à noite, 
o cabo da Marinha Israel Aarão 
Marcelo da Silva Corrêa, de 27 
anos, foi morto com um tiro na 
cabeça, também durante tentati-
va de assalto, na Avenida Ministro 
Edgar Romero, próximo à estação 
Otaviano do BRT, em Madureira, 
na Zona Norte. 

O militar estava de carro, com 
dois companheiros de farda, que 
não se feriram. Eles tinham acaba-
do de sair do Centro de Instrução 
Almirante Alexandrino (CIAA), 
na Penha, onde faziam curso de 
sargento. Israel percebeu a apro-
ximação dos bandidos, que esta-
vam de moto, e acelerou o carro, 
mas foi atingido na cabeça, perdeu 
a direção, atravessou a pista e bateu 
na lateral da estação. Os bandidos 
fugiram em direção à comunida-
de do Cajueiro.

A Marinha do Brasil lamen-
tou a morte do militar e disse 
que está prestando assistência 
à família da vítima. O Disque 
Denúncia (2253-1177) lan-
çou cartaz pedindo informa-
ções que levem aos bandidos.

 LLotado na 73ª DP (Neves), o 
policial civil Rodrigo Costa Ro-
boredo reagiu à ação dos crimi-
nosos, depois que eles ameaça-
ram sequestrar a esposa e a filha 
dele, que estavam no carro. 

Na troca de tiros, o agente 
conseguiu balear um dos bandi-
dos, que morreu no local. Rodri-
go foi atingido no peito e levado 

para o Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), mas não resistiu. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o agente estava havia quatro 
anos na instituição e era lotado 
na 73ª (Neves). A Secretaria Es-
tadual da Polícia Civil lamentou 
a morte do policial. 

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Ita-

boraí (DHNSGI) investiga se 
um homem de 20 anos, que 
também deu entrada no Hos-
pital Alberto Torres, vítima de 
tiros, e que morreu logo de-
pois, teria participado da ten-
tativa de assalto ao policial. An-
tes de morrer, ele teria contado 
que trabalhava como motota-
xista e foi baleado em assalto. 

Policial reagiu para evitar sequestro da família

 LO cabo Israel Corrêa tinha a 
vida dedicada integralmente à 
família, carreira e igreja. Mem-
bro da Assembleia de Deus de 
Marechal Hermes, ele tinha 
um conjunto gospel, junto 
com amigos e primos, e che-
gou a gravar um videoclipe da 
canção Me Libertou, escrita por 
ele, no fim do ano passado. Ele 
também estava de casamento 
marcado, para o ano que vem. 
O salão que receberia a festa es-
tava sendo pago em parcelas. 
Profissionalmente, o militar 
também vivia grande expec-
tativa: estava no segundo dia 
do curso de instrução para se 
tornar sargento.

Sonhos e planos 
interrompidos

 LA família do cabo Israel esteve 
ontem de manhã no Instituto 
Médico Legal (IML), no Cen-
tro do Rio, para reconhecer o 
corpo. Muito religiosos, os fa-
miliares dizem que perdoam 
os criminosos, apesar da dor 
da perda. “A família perdoa, a 
família ama. A família tem seus 
ideais com base naquilo que en-
sina a palavra de Deus. Espera-
mos que essas pessoas se voltem 
para Deus e passem a encontrar 
a paz. É isso que nós temos co-
mo objetivo. Não temos rancor, 
ou ódio. Fica a tristeza pelo filho 
maravilhoso que Israel sempre 
foi”, disse o pai, Marcelo Corrêa. 
Israel era filho único.

Família perdoa 

assassinos
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POLÍCIA

Estelionato 

em consórcio

Ladrão de 

taxistas roda

 LTrês pessoas foram presas 
em uma ação das polícias 
civis do Rio e do Amapá, 
ontem, na sede da empre-
sa  Multimarcas Consór-
cios, suspeita de esteliona-
to em vários estados do país. 
A operação Mercadores de 
Ilusões, investiga golpes 
contra clientes de consór-
cios de imóveis e veículos. 
Procurada, a Multimarcas 
Consórcios não havia res-
pondido à reportagem, até 
o fechamento desta edição. 

 LPoliciais da 19ª DP (Tiju-
ca) prenderam, ontem, um 
homem investigado por pe-
lo menos 11 roubos a taxis-
tas que trabalham na região 
da Grande Tijuca, na Zona 
Norte. Segundo a polícia, 
Gilberto Julião rendia as ví-
timas e as levava para área 
deserta, no Alto da Boa Vis-
ta, mas usava uma arma de 
brinquedo. De acordo com 
o delegado Gabriel Ferran-
do, ele confessou os crimes e 
foi reconhecido por vítimas. 

RAPIDINHAS...

Suspeito é 
preso em SP

 LUm homem identificado 
como Julio César de Souza, 
suspeito de matar Cláudia 
Cristina dos Santos Sacra-
mento, de 47 anos, cujo cor-
po foi encontrado na última 
terça-feira em uma casa da 
Avenida Geremário Dan-
tas, no Pechincha, na Zona 
Oeste, foi localizado e preso, 
quarta-feira, em São Pau-
lo. O corpo de Cláudia foi 
achado dentro de uma ca-
ma box, amarrado com um 
fio e coberto por um lençol. 

 L OPERAÇÃO MALUM FUMUM

A 
Força-Tarefa da Polícia Ci-
vil, montada para com-
bater os principais braços 

de articulação da milícia do Rio, 
realizou, ontem, uma megaope-
ração contra a venda de cigarros 
contrabandeados e falsificados no 
Rio. Cerca de 300 agentes estive-
ram na Baixada Fluminense e em 
bairros da Zona Oeste da capital. 
Duas pessoas foram presas em fla-
grante e 102 detidas e indiciadas 
por contrabando. 

Segundo a Polícia Civil, em 
dois meses de investigação a De-
legacia de Repressão aos Crimes 
Contra a Propriedade Imaterial 
(DRCPIM) mapeou 143 pontos 
de vendas do produto contraban-
deado, a maioria em regiões domi-
nadas por criminosos ligados ao 
miliciano Wellington da Silva Bra-
ga, o Ecko. Investigações da polícia 
o colocam à frente da maior milí-
cia do estado. 

De acordo com a Polícia Civil, o 
comércio de cigarros contraban-
deados e falsificados rende até R$ 
12 milhões por mês aos crimino-
sos. Segundo a Associação de Pro-

dutores de Cigarros, só no Estado 
do Rio de Janeiro há perda de ar-
recadação de impostos de aproxi-
madamente R$ 480 milhões por 
ano com o crime. 

Segundo o delegado Maurício 
Demétrio, titular da DRCPIM, a 
primeira fase da operação Malum 
Fumum priorizou ações em áreas 
da milícia e do tráfico de drogas. 

Foram apreendidos cerca de 
quatro mil maços de cigarros, 40 
máquinas caça-níquel e centenas 
de caixas de remédios.

A operação contou com apoio 
de delegacias especializadas e dis-
tritais da Baixada Fluminense. 

Remédios

Uma das duas pessoas presas é 
uma técnica de enfermagem, fla-
grada com remédios dentro de ca-
sa. O material, segundo a polícia, 
pode ter sido desviado do Hospital 
Municipal Moacyr do Carmo, em 
Duque de Caxias, onde ela traba-
lha. A secretaria Municipal de Saú-
de de Duque de Caxias confirmou 
que a mulher é servidora da rede 
municipal de Saúde. 

Milicianos levam fumo
Polícia agarra mais de 100 envolvidos com contrabando de cigarros

Granada e Aramis são presos
O primeiro rodou em casa, dormindo. O outro, no hospital, com nome falso

 L DISQUE-DENÚNCIA ENTREGOU

Acusado de ser o gerente do 
tráfico de drogas da comunidade 
Cerro Corá, no Cosme Velho, Zo-
na Sul do Rio, Caio César Rodri-
gues, o Caio Granada, de 26 anos, 
foi preso na manhã de quarta-fei-
ra, em sua casa, enquanto dormia. 
A ação da Polícia Militar contou 
com agentes da  Superintendên-
cia de Inteligência e Análise (SIA) 
da Coordenadoria de Polícia Pa-
cificadora (CPP) e da UPP Santa 

Marta, com informações do Dis-
que Denúncia.

Segundo a PM, além de geren-
te, Granada também seria o tesou-
reiro do tráfico local e responsável 
por promover constantes ataques 
contra policiais da UPP.

O criminoso vinha sen-
do monitorado pelos agentes 
após as informações do Disque 
Denúncia, e foi capturado sem 
reagir. Contra ele constava um 

mandado de prisão.

Nome falso

Na Zona Oeste, policiais do 31º 
BPM (Recreio dos Bandeirantes), 
com apoio de informações passa-
das pelo Disque Denúncia, pren-
deram, na madrugada de ontem, 
Aramis da Silva Bittencourt, de 
33 anos, foragido da Justiça. In-
tegrante do tráfico de drogas da 
Cidade de Deus, ele foi localizado 

no Hospital Municipal Lourenço 
Jorge (HMLJ), na Barra da Tijuca, 
onde estava internado havia mais 
de uma semana, com nome falso, 
com tiro no braço. 

Ele estava foragido do Sistema 
Penitenciário, após ter recebido 
pela Justiça, em 2017, o benefício 
da Visita Periódica ao Lar (VPL) 
e nunca mais retornou à unidade 
prisional. Aramis tem passagens 
por tráfico de drogas e roubo. 

Parte dos cigarros e os remédios apreendidos durante a operação

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL
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GERAL

Dúvidas do Enem
Inscrito com Covid pode fazer prova em outra data 

 L EM MEIO A PEDIDOS DE ADIAMENTO

C
andidatos inscritos pa-
ra o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 

que estejam acometidos de Co-
vid-19 ou outras doenças in-
fectocontagiosas podem soli-
citar a reaplicação das provas. 
O Enem será aplicado nos pró-
ximos dois domingos, 17 e 24 
de janeiro, na versão impressa, 
e nos dias 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro, na versão digital. Já a 
reaplicação do exame está mar-
cada para os próximos dias 23 
e 24 de fevereiro.

Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), para a análise da pos-
sibilidade de reaplicação, a 
pessoa deverá inserir, obriga-
toriamente, no momento da 
solicitação, através do site do 
Inep, um documento legível 
que comprove a doença.

Ontem, a Justiça voltou a negar 
um pedido da Defensoria Pública 
da União (DPU) para que as pro-
vas sejam adiadas, tendo em vista a 
pandeia da Covid-19. Na decisão, 
o desembargador Antõnio Car-

los Cedenho, do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região, afirmou 
que “setores diretamente interes-
sados no Enem, inclusive Estados 
e Municípios”, na escolha da aplia-
ção da prova. 

Suspensão no Amazonas
A aplicação do Enem foi 

suspensa no estado do Ama-
zonas, em decisão do juiz Ri-
cardo Augusto de Sales, da 3ª 

Vara Cível. O motivo é a segun-
da onda da pandemia da Co-
vid-19, que tem causado colap-
so no sistema de saúde pública 
local. A nova data para a reali-
zação do exame ainda não foi 
confirmada.

Em sua decisão, o juiz des-
tacou que a imposição da apli-
cação do exame aos estudantes 
“malfere o princípio da mora-
lidade administrativa”.

Estudantes com Covid podem solitar a reaplicação da prova

GABRIEL JABUR / AGÊNCIA BRASÍLIA

RAPIDINHAS...

Guarda Municipal do Rio 
tem novo comandante 

 LO novo comandante da Guar-
da Municipal do Rio do Janei-
ro, José Ricardo Soares da Sil-
va, de 56 anos, foi empossado 
ontem no cargo pelo prefeito 
Eduardo Paes (DEM), numa 
cerimônia realizada na sede da 
corporação, em São Cristóvão, 
na Zona Norte. Com 37 anos 
de serviços públicos prestados, 
sendo 29 deles dedicados à Pre-
feitura do Rio, Soares da Silva 
foi nomeado Inspetor Geral 

da Guarda Municipal pela pri-
meira vez no dia 3 de abril de 
2020. É o segundo guarda mu-
nicipal de carreira a assumir o 
mais alto cargo da instituição. 
Ele é formado em Letras e pós-
graduado em Gestão em Segu-
rança Pública Municipal. “Os 
desafios serão grandes, mas es-
taremos prontos e preparados 
para enfrentá-los com muita 
dedicação e empenho”, disse o 
novo comandante.

Ciclista é 
atropelado

 LUm ciclista que trafegava 
pela pista exclusiva do BRT 
foi atropelado ontem de ma-
nhã por um ônibus articula-
do, próximo à estação Taqua-
ra, na Zona Oeste do Rio. Ele 
sofreu ferimentos leves, foi 
atendido no local e liberado. 
O acidente causou interrup-
ção no serviço e tumulto, com 
passageiros se aglomerando, 
em busca de transporte para 
prosseguir viagem.

INSS: pedido 
de perícia

 LSegurados do INSS que pe-
diram benefício por incapa-
cidade, na pandemia, têm até 
amanhã para solicitar perí-
cia presencial. Deve agendar 
quem, desde 1/2/2020, fez pe-
dido de auxílio-doença, mas 
não conseguiu passar pela pe-
rícia e não instruiu o pedido 
com atestado, ou o segurado 
que pediu o adiantamento do 
benefício e foi indeferido, com 
base no atestado juntado.

Incêndio em 
loja na Lapa

 LUm incêndio atingiu, na 
noite de ontem, uma loja 
de acrílicos na Rua dos In-
válidos, na Lapa, zona cen-
tral do Rio. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado 
e conseguiu controlar as 
chamas, por volta das 19h. 
De acordo com as primei-
ras informações, não hou-
ve vítimas. No local, um 
sobrado, funcionava uma 
loja de acrílicos.

Os técnicos da nova gestão da 
Secretaria Municipal de Fazen-
da e Planejamento do Rio de-
tectaram erros em códigos de 
cadastramento de débito au-
tomático disponibilizados em 
65,3 mil guias em papel – 3,8 % 
de 1,7 milhão de guias emitidas. 
A prefeitura informou que se-
rá instaurada sindicância para 
apurar responsabilidade.

As guias com erro são as que 
já estavam previamente cadas-
tradas em débito automático, em 
exercícios anteriores. Esses con-
tribuintes não devem usar o có-
digo da guia em papel para fazer 
alterações em seus bancos. 

Quem já fazia o pagamento 
por débito automático e refez o 
cadastro com o código com erro 
deve cancelar esse cadastramen-
to, consultar a guia pelo carioca.
rio e, então, refazer o cadastra-
mento do débito automático, 
agora com o código correto que 

consta na guia retirada online.
A cota única e a primeira par-

cela vencem no dia 5 de fevereiro. 
Quem optar pelo pagamento par-
celado pode gerar todas as guias 
com apenas um acesso ao sistema. 

A Secretaria Municipal de 
Fazenda se desculpou pelo erro, 
ocorrido ainda na gestão ante-
rior. Devido à pandemia da Co-
vid-19, o atendimento presencial 
só é feito com agendamento, nos 
seguintes endereços: Barra Sho-
pping: Av. das Américas, 4.666 
– 3º piso / (21) 2275-5656; Rio 
Sul Shopping, Rua Laura Müller, 
116 – Estacionamento G4 / (21) 
2594-6822; West Shopping, Es-
trada do Mendanha, 555 – lo-
ja 282 – Campo Grande / (21) 
98909-2360; Norte Shopping, 
Av. Dom Helder Câmara, 5.474 
– loja 3021 / (21) 2458-2357; e 
Center Shopping, Av. Geremá-
rio Dantas, 404 – Piso G2 – Jaca-
repaguá/ (21) 3394-3020.

Erro de código 
no IPTU carioca
Falha atinge o cadastramento de 

débito automático em 65,3 mil guias

 L DÁ PRA RESOLVER A TEMPO
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GERAL

 L COVID-19

Vacina da Índia 
está a caminho
Lote de dois milhões de doses da AstraZeneca vai 
dar início à imunização. No Rio, serão 450 postos 

U
m voo parte hoje de Re-
cife para buscar na Índia 
dois milhões de doses de 

vacina contra a Covid-19, deven-
do chegar ao Aeroporto do Ga-
leão no domingo. O imunizante, 
do laboratório AstraZeneca e da 
universidade de Oxford, do Reino 
Unido, precede a chegada ao Ga-
leão, na próxima semana, de um 
carregamento de matéria-prima 
da mesma vacina, para a fabrica-
ção, na Fiocruz, de 100 milhões de 
doses, entre fevereiro e julho.

Imunização no Rio
A Secretaria Municipal de Saú-

de (SMS) informou que, no Rio, 
a vacinação terá início nos próxi-
mos dias, mas não precisou datas. 
O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse ontem que o início, 
em todo o país, deve ser no dia 20 
de janeiro. A vacinação no Rio vai 
acontecer em 450 pontos, em clí-
nicas da família e centros munici-
pais de saúde, além de escolas e no 

sistema drive-thru, em que a pes-
soa é vacinada sem sair do carro.

Na primeira fase, deverão 
ser imunizados 2,3 milhões de 
pessoas dos seguintes públicos
-alvos: trabalhadores da saúde, 
pessoas a partir de 60 anos, pes-
soas com comorbidades, profes-
sores, indígenas, quilombolas, 

profissionais das forças de se-
gurança e salvamento, funcio-
nários dos serviços essenciais e 
agentes do sistema prisional.

O governo do estado começa a 
distribuir, amanhã, de forma es-
calonada, até o dia 22, 5,5 milhões 
de seringas descartáveis, com agu-
lhas, nos 92 municípios do estado.

Fiocruz vai produzir 100 milhões de doses em Manguinhos

AFP

 LO presidente do Sindicato 
dos Rodoviários, Sebastião Jo-
sé, protocolou ontem, na sede 
da Prefeitura do Rio, um ofício 
em que solicita que o prefeito 
Eduardo Paes (DEM) inclua e 
classifique como prioridade, na 
vacinação contra a Covid-19, 
os motoristas de ônibus que 
atuam na cidade, bem como os 
que realizam transporte inter-
municipal e interestadual, além 

dos profissionais de carga.
“Não dá para achar que os 

profissionais do transpor-
tes coletivo e de carga não são 
prioritários. São cerca de 65 
mil profissionais que atuam 
no segmento, transportando 
diariamente milhares de usuá-
rios, aqui, na cidade, e para fora 
dela, que se colocam em risco 
para não deixar de atender às 
necessidades dessas pessoas e 

do município”, disse Sebastião.
Para facilitar a vacinação 

desses profissionais, Sebastião 
está colocando à disposição da 
prefeitura o Centro Médico de 
Campo Grande, na Zona Oes-
te, e o Centro Cultural do Sin-
dicato, no Centro.

Procurada para comentar 
sobre o caso, a prefeitura não 
deu retorno até o fechamento 
desta edição.

Rodoviários pedem prioridade na vacinação

 L BERNARDO COSTA
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FALA TU )))
ARQUIVO PESSOAL

 L DUAS MORTES EM 2021

Inocentes 
pagam preço
Lideranças comunitárias lamentam mortes do 
povo de favela por balas perdidas em operações

U
m novo ano se iniciou, cha-
mando a atenção para an-
tigos problemas do Estado 

do Rio. Em apenas 15 dias de 2021 
já foram registradas duas mortes 
de moradores de comunidades 
por bala perdida, dentre elas uma 
criança. Triste realidade, com a 
qual a população marginalizada 
não aceita conviver.

“O primeiro a morrer é pre-
to, pobre e favelado. Por mais que 
a gente não queira, essa é a nossa 
realidade”, desabafa Gisela Lipes, 
de 60 anos, que esteve à frente das 
passeatas em protestos pela morte 
de um homem, identificado como 
Marcelo Guimarães, de 38 anos, 
no dia 4 de janeiro, na Cidade de 
Deus, Zona Oeste da cidade.

Segundo informações, ele esta-
va de moto e voltava para pegar o 
celular em casa quando foi atingi-
do por um disparo de fuzil. Um ví-

deo feito por um morador mostra 
o momento em que policiais saem 
do local com o veículo blindado, 
em alta velocidade. “Já teve caso 
de filho meu, com 16 anos, estar 
sentado na minha frente, toman-
do tapa na cabeça de policial. Isso 
nunca vai acabar! O policial é cer-

to da impunidade dele. Sou mãe e 
me preocupo. Moro na CDD há 
50 anos, eu nuca tive tanta von-
tade de sair daqui. O desrespeito 
tá muito grande. Sempre existiu, 
mas agora está fora de controle, 
respingando nos inocentes”, diz 
Gisela, que é voluntária no proje-

to Frente CDD. “É preciso prepa-
rar o polícia, ter um pouco mais 
de educação. Não adianta chegar 
matando e achar que vai resolver 
o problema”. 

No outro caso, desconheci-
dos, irresponsáveis, acabaram 
tirando a vida da pequena Ali-
ce Pamplona da Silva, de 5 anos, 
moradora do Morro do Turano, 
no Rio Comprido. Ela foi atin-
gida no pescoço por uma bala 
perdida, na virada do ano. Um 
choque para a comunidade. Na 
época, a polícia disse que não ha-
via operação no local.

“O povo da favela é visto co-
mo embuste! Essa é a real. Ainda 
somos vistos como carentes, su-
jos e propensos a qualquer deli-
to. É como se a gente existisse pa-
ra fora de uma bolha padrão da 
sociedade. Quantas mães pretas 
e da favela hoje estão chorando?”, 
questiona Ana Muza, ativista no 
Pavão-Pavãozinho, em Copaca-
bana, na Zona Sul.

 LSó em 2020, 19 morreram de ba-
la perdida e 87 ficaram feridas, no 
estado. “As operações policiais não 
são operações, são opressões. Uma 
polícia que combate o tráfico ao 
meio-dia, quando a pessoa de bem 
está na rua... não pode dar certo. As 
pessoas da favela são vítimas fatais 
da bala perdida, pelo tratamento 
policial que olha pra gente como 

morador periférico, como bandi-
dos”, decreta Julia Cesar Lima, do 
Jacaré Facilitador, do Jacarezinho.

Para Ana Muza, o povo de co-
munidade sai de casa sem a certe-
za de que vai voltar. “A realidade da 
favela é outra. É ter cautela ao sair 
de casa e orientar familiares e aos 
jovens pretos que andem de cabe-
ça baixa e com seus documentos, 

porque a gente teme esse estado 
genocida. Sabe que pode ser alvo 
dentro e fora de casa”. Sobre o ca-
so de Marcelo Guimarães, a PM 
havia dito que “os policiais reagi-
ram a injusta agressão e cessaram 
o ataque. No momento, um mo-
tociclista (Marcelo) passava pe-
lo local e foi atingido” e os fatos 
estavam sendo apurados. 

O medo de sair de casa e não voltar mais

“O primeiro a 
morrer é preto, 

pobre e favelado. 
Por mais que a 

gente não queira, 
essa é a nossa 

realidade”

“A realidade dentro 
da favela é outra. 
A gente teme esse 
Estado genocida. 
Sabe que pode ser 
alvo dentro e fora 

de casa”

GISELA LOPES
Cidade de Deus

ANA MUZA
Pavão-Pavãozinho

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

“As operações 
policiais não são 
operações, são 
opressões. Uma 

polícia que combate 
o tráfico ao meio-

dia, quando a 
pessoa de bem está 

na rua, não pode 
dar certo”

JULIO CESAR LIMA
Jacarezinho

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

EM 15 DIAS 
DE 2021, DUAS 

PESSOAS FORAM 
MORTAS POR 

BALA PERDIDA
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Bem perto do retorno
Recuperado de lesão na coxa, goleiro Diego Alves deve pegar o Goiás, segunda-feira

E
m momento dos mais con-
turbados na temporada, o 
Flamengo deverá ter a vol-

ta do goleiro Diego Alves na par-
tida de segunda-feira, às 20h, com 
o Goiás, no Estádio da Serrinha, 
pela 30ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Sem entrar em campo 
há três partidas, desde o empate 
em 0 a 0 com o Fortaleza, dia 26 de 
dezembro, Diego Alves se recupe-
rou de uma lesão na coxa e voltou 
a treinar ontem sob a supervisão 
de Wagner Miranda, preparador 
de goleiros do time rubro-negro, 
segundo informou o site UOL. 

O goleiro já estava trabalhando 
com bola desde o começo da se-
mana, mas não num ritmo mais 
intenso, treinando fundamentos 
específicos da posição. Diego Al-
ves é um dos principais líderes do 
elenco e peça-chave na organiza-
ção do sistema defensivo, uma das 
maiores dores de cabeça do técni-
co Rogério Ceni. 

A vitória sobre o Goiás é fun-
damental para a permanência 
de Ceni, já que um tropeço tor-
naria insuportável a pressão pela 
demissão do treinador, que vem 
balançando no cargo e sendo al-

vo de vários protestos da torcida. 
Em quarto lugar na tabela, com 49 
pontos, a sete do líder São Paulo, o 
Flamengo não tem mais margem 
de erro para se manter na briga pe-
lo título. Com um jogo a menos, 
precisa de uma sequência de vitó-
rias para ressurgir na competição.

Quem também está mostran-
do excelente recuperação é o vo-
lante Thiago Maia, que passou 
por cirurgia no joelho esquerdo, 

no começo de dezembro. 
De acordo com o site Glo-

boesporte.com, ele já faz todo o 
trabalho no Ninho do Urubu, 
em tempo integral, como fisio-
terapia, exercícios específicos 
na academia e piscina. Ainda 
não há prazo para que volte a 
trabalhar no gramado.

Sem entrar em campo 
há três partidas, 

Diego Alves deverá 
ficar à disposição do 
técnico Rogério Ceni

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

THIAGO MAIA SE 
RECUPERA BEM 
DE CIRURGIA E 

PODE ANTECIPAR 
A VOLTA

 LTerminou a novela envolven-
do o atacante Lincoln. O joga-
dor acertou um contrato de 
três anos com o Vissel Kobe, 
do Japão. A equipe asiática vai 
pagar três milhões de dólares 
(R$ 15,6 milhões) por 75% dos 
direitos. As parcelas serão qui-
tadas ao longo deste ano. O Fla-
mengo manterá os outros 25%.

Depois de semanas de nego-
ciações, o destino do jogador, 
de 20 anos, finalmente foi de-

finido. Além do clube japonês, 
o Cincinnati, dos Estados Uni-
dos, desejava contratar Lincoln. 
Inicialmente, a ideia do Vissel 
Kobe era buscar um emprésti-
mo, mas, com a concorrência 
do Cincinnati, acabou fechan-
do o acordo em definitivo.

Jogar no futebol japonês 
sempre foi a preferência de 
Lincoln, que, desde o fim do 
ano passado, vinha treinando 
com a equipe sub-20.

Lincoln vai jogar no Japão
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Retorno ao Vasco 
empolga Benítez
Meia diz que se tornou torcedor do Gigante

 L CORAÇÃO CRUZMALTINO

O 
meia Martín Benítez fa-
lou sobre a emoção de 
voltar ao clube em en-

trevista à VascoTV. Ele expli-
cou por que sempre quis ficar: 
“O Vasco te faz sentir algo que 
o torna um torcedor a mais do 
clube”. Após se reapresentar ao 
Independiente, o argentino, de 
26 anos, regressou e assinou um 
novo empréstimo de seis meses. 

Já regularizado na CBF, ele po-
derá reestrear amanhã, diante do 
Coritiba, às 21h, em São Januário, 
pelo Brasileiro. Benítez falou so-
bre a expectativa de ser coman-
dado por Vanderlei Luxemburgo: 
“Tive uma conversa com o trei-
nador, com o preparador físico, 
e eles vão me ajudar para que eu 
possa estar 100% o mais rapida-
mente possível. Sei que estou com 
gente muita qualificada, e eles vão 
me oferecer o melhor”.

Após somente cinco jogos, 
quem rescindiu com o clube foi o 
zagueiro Jadson, indicado pelo ex-
técnico Ricardo Sá Pinto.

Título mundial em 1953

O Vasco encaminhou ofício à 
CBF pedindo que o Torneio Inter-
nacional Rivadávia Corrêa Meyer, 
de 1953, que ganhou invicto, seja 
reconhecido como Torneio Inter-
continental de Clubes, semelhante 
ao Mundial. O clube deseja que a 
entidade promova o encaminha-
mento do caso à Fifa para o reco-
nhecimento do título.

Disputada entre 7 de junho e 
4 de julho de 1953, a competição 
contou também com o Sporting, 
de Portugal, o Hibernian, da Escó-
cia, e o Olímpia, do Paraguai, além 
de Botafogo, Fluminense, Corin-
thians e São Paulo. O Vasco venceu 
seis jogos e empatou um.

Benítez deve reestrear pelo Vasco amanhã em duelo com o Coritiba

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

 LPresidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Luiz Fux ne-
gou o pedido de liminar movi-
do pelo Partido Solidariedade 
para que Leven Siano tomasse 
posse como presidente eleito 
do Vasco. O caso foi encami-
nhado agora para o relator Dias 
Toffoli, que só volta de férias no 
início de fevereiro. 

A decisão de Fux mantém o 
entendimento da 1ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJ-RJ), que, em 20 de 
dezembro, definiu Jorge Salgado 
como o vencedor das eleições. 

A posse de Salgado ainda es-
tá ameaçada por uma ação con-
junta movida por 40 associa-
dos, que ingressaram no TJ-RJ 
questionando o resultado do 
pleito do dia 14 de novembro. 
Assinada pelo advogado Ale-
xandre Castro Carvas, apoia-
dor de Leven, a ação aponta 
possíveis fraudes nas eleições.

STF nega liminar sobre eleição
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‘Botafogo não vai cair’
Ao contrário do que previu Pai Sérgio, Pai Uzeda profetiza um milagre no Alvinegro

 L HAJA FÉ!

E
m setembro do ano passado, 
quando Pai Sérgio cravou ao 
MEIA HORA que o rebaixa-

mento do Botafogo era inevitável, 
a torcida alvinegra ficou desespe-
rada com as previsões do além. 
Hoje, já com 98% de risco de que-
da — de acordo com os cálculos 
do site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia —, a galera se agar-
ra à previsão bem mais otimista do 
babalorixá Pai Uzeda, que assegu-
ra com a maior firmeza do mun-
do: “O Botafogo não vai cair, vai 
acontecer um verdadeiro milagre 
e o clube continuará na Série A”.

Segundo o pai de santo, é preci-
so ter muita fé neste momento de-
licado pelo qual atravessa a equi-
pe de General Severiano. Para não 
cair, o Glorioso, atual 19º coloca-
do, com 23 pontos, precisa vencer 
pelo menos sete jogos para chegar 
aos 44, número considerado su-
ficiente para permanecer na elite. 
“Olha o sete aí, um numeral for-
te na história do clube. O Botafo-
go não vai cair. Tenha fé”, pede Pai 
Uzeda, que vai benzer as instala-
ções alvinegras muito em breve.

Procurado pelo MH para co-
mentar as declarações de Uze-
da, Pai Sérgio não retornou os 
contatos feitos até o fechamen-
to desta reportagem. Nas redes 
sociais, boa parte da galera al-
vinegra já sugeriu imortalizar 
Pai Uzeda no muro dos ídolos 
do clube, em frente ao casarão 
de General Severiano, caso a 
equipe fique na elite nacional.

Enquanto isso, o técnico 
Eduardo Barroca segue a pre-
paração do grupo para a parti-
da contra o Santos, no próximo 
domingo, na Vila Belmiro. Será 
que o milagre terá mesmo iní-
cio no final de semana? Acenda 
suas velas, torcida botafoguense.

O Botafogo de Diego Cavalieri tem 98% de risco de cair para a Segundona. Para escapar, precisa de pelo menos sete vitórias em nove jogos

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

 LA diretoria alvinegra acertou 
a venda do volante João Paulo 
para o Seattle Sounders, clube 
dos Estados Unidos. As duas 
partes tinham até o dia 15 des-
te mês para finalizar o acordo 
relativo ao direito de compra 
que a equipe norte-americana 
tinha em relação ao atleta, po-

rém, a negociação foi concluí-
da antes. As informações foram 
divulgadas pelo site FogãoNet.

A negociação do jogador será 
por 1,12 milhão de dólares (cer-
ca de R$ 6,6 milhões). Apesar 
disso, a transferência não signi-
ficará alívio imediato para os co-
fres alvinegros. Segundo o site, a 

maior parte já está comprome-
tida. O Santa Cruz tem direito a 
40% dos direitos econômicos. 
Além disso, o Botafogo tem dívi-
das com o atleta. Há outros cus-
tos como a comissão do empre-
sário e penhoras solicitadas pela 
Justiça para o pagamento de al-
gumas dívidas.

O clube dos Estados Uni-
dos ainda tentou baixar o valor 
do negócio, mas desta vez o Bo-
tafogo bateu o pé e só aceitou 
o valor acordado inicialmente. 
A manutenção de João Paulo 
seria inviável para o Glorioso, 
pois o custo anual com salários 
seria de cerca de R$ 2 milhões.

Venda de João Paulo é sacramentada para clube dos Estados Unidos

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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 L FALAR O QUÊ, FLUZÃO?

Sem respostas
Ailton não consegue explicar sacode do Timão

T
écnico do Fluminense na 
histórica derrota por 5 a 0 
para o Corinthians, quar-

ta-feira, na Neo Química Arena, 
Ailton Ferraz  disse que a equipe 
precisa tirar lições do péssimo 
resultado em São Paulo. Substi-
tuto de Marcão, que se recupera 
da Covid-19, ele não disfarçou 
o abatimento com a goleada, a 
maior na história do confronto 
entre os dois clubes.

“Uma noite para apagar-
mos da história do Fluminen-
se, mas para tirar muitas lições. 
Para que não cometamos mais 
os erros. É muito triste um ti-
me que vem de uma vitória tão 
importante sobre um rival (2 a 
1 no clássico diante do Flamen-
go) tomar de cinco. Temos que 
analisar bem onde foram os er-
ros”, declarou.

O Fluminense não perdia 
por cinco gols de diferença des-
de 2005, quando foi derrotado 
por 6 a 1 pelo Paraná, no Cam-
peonato Brasileiro. Ailton teve 
muita dificuldade para expli-
car a desastrosa atuação contra 
o Corinthians: “A resposta fica 
até difícil. Fizemos contra o Fla-
mengo um segundo tempo mui-
to bom. E viemos para um con-
fronto direto (na briga por vaga 
na Libertadores) e não tivemos 
uma resposta nos dois tempos. 
Sem dúvida que o sentimento é 
de muita tristeza. O Fluminense 
é um time gigante. Nós respeita-
mos muito o Corinthians, mas 
não era para tomarmos uma go-
leada como essa”.

Na avaliação de Ailton, ago-
ra é preciso que os jogadores 
levantem a cabeça e deem se-
quência à luta pela classifica-
ção à competição continental. 
“Já temos jogo neste sábado. 
Pensar grande para ganharmos 
do Sport”, acrescentou, referin-
do-se à partida marcada para as 
19h, no Nilton Santos, contra a 
equipe pernambucana.

Abatido, Ailton disse que o time precisa seguir na briga pela Liberta

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 LDepois de acertar com o lateral-
direito Samuel Xavier, do Ceará, e 
com o zagueiro Rafael Ribeiro, do 
Náutico, o Fluminense tem inte-
resse no volante Wallison, do Volta 
Redonda. Ele participou do últi-
mo Carioca e foi um dos destaques 
do Voltaço na vitória por 3 a 0 so-
bre o próprio Tricolor. 

Segundo o site Globoesporte.

com, as negociações ainda estão 
começando, mas a ideia é usar o 
atleta inicialmente no time sub-23. 

Ontem, na semifinal do Brasi-
leiro de Aspirantes, o Fluminense 
perdeu por 2 a 0 para o Vila No-
va, em Goiânia, e foi eliminado, 
apesar de ter entrado em campo 
com a vantagem do empate, já 
que vencera no Rio por 2 a 1.

Volante do Voltaço na mira

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 29 16 8 5 49 27 22

 2º INTERNACIONAL 53 29 15 8 6 44 26 18

 3º ATLÉTICO-MG 50 28 15 5 8 48 36 12

 4º FLAMENGO 49 28 14 7 7 47 39 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 49 28 12 13 3 37 23 14

 6º PALMEIRAS 47 27 13 8 6 38 25 13

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 43 29 12 7 10 39 37 2

 8º CORINTHIANS 42 28 11 9 8 35 30 5

 9º SANTOS 42 28 11 9 8 39 35 4

 10º CEARÁ 39 29 10 9 10 40 39 1

 11º ATHLETICO-PR 38 29 11 5 13 26 28 -2

 12º ATLÉTICO-GO 36 29 8 12 9 26 33 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 35 29 8 11 10 37 35 2

 14º SPORT 32 29 9 5 15 24 37 -13

 15º VASCO 32 28 8 8 12 29 39 -10

 16º FORTALEZA 32 29 7 11 11 24 26 -2

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 29 29 8 5 16 35 51 -16

 18º GOIÁS 26 29 6 8 15 29 44 -15

 19º BOTAFOGO 23 29 4 11 14 25 44 -19

 20º CORITIBA 22 29 5 7 17 22 39 -17

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os 
quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana estarem no G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do 
continente. Já os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Sé-
rie B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado 
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

30ª RODADA

HOJE
 PALMEIRAS  X  GRÊMIO 21:30

AMANHÃ
 FLUMINENSE  X  SPORT 19:00
 VASCO  X  CORITIBA 21:00

DOMINGO
 SANTOS  X  BOTAFOGO 16:00
 ATHLETICO-PR  X  SÃO PAULO 16:00
 ATLÉTICO-MG  X  ATLÉTICO-GO 18:15
 INTERNACIONAL  X  FORTALEZA 20:30
 CEARÁ  X  BRAGANTINO 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 GOIÁS  X  FLAMENGO 20:00

28/01
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA
 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 15  GOLS: Marinho (Santos) 12  GOLS: Luciano (São Paulo) 
 11  GOLS: Brenner (São Paulo), Germán Cano (Vasco), Pedro (Flamengo) e 
Claudinho (Bragantino)  10 GOLS: Keno (Atlético-MG)

31ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  ATLÉTICO-GO 17:00

 BAHIA  X  ATHLETICO-PR 18:00

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-MG 19:15

 CORITIBA  X  FLUMINENSE 20:30

 SÃO PAULO  X  INTERNACIONAL 21:30

 BRAGANTINO  X  VASCO 21:30

QUINTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  PALMEIRAS 19:00

 FORTALEZA  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  CEARÁ 19:00

 CORINTHIANS  X  SPORT 21:00

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 15/1/202112



Sexta-feira, 15.1.2021 

Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13Pág. -

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
 

GARÇON V/TEXTO
Experiência serviços de bebi-
das, disponibilidade imediata, 
trabalhar em Mangaratiba, 
salário +comissão, Entre 21/ 45 
anos, ambos os sexos. Email: 
michelvinhos@gmail.com
 

AUX.SERV.GERAIS V/TEXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo para 
currículo: rh@icram.ind.br  ou 
laplace.rodrigues@globo.com
 

PINTOR AUTO V/TEXTO
Precisa-se  com experiência com-
provada. Comparecer com muni-
dos de documentos à  Rua Barão 
de Mesquita 685 Tijuca
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 
ADMITE-SE V/TEXTO
Casa bombando. Moças maio-
res até 35 anos. Centro do Rio. 
Horário de 10h ás 19:30h  Altos 
ganhos. T.97024-0855  whatsapp
 
ALINE CENTRO 
Morena nunca anunciada
27 anos, seios fartos, cintura fina, 
carinhosa aparelhada
Local discreto. Aceito cartão R$ 
70,00 T. 21-97646-0756
 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.
 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. CENTRO-RJ. 
(T.99947-8903)
 
CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Caxias . Plinio Casado. 
Cartão
 

COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa

 

AUTOS COMPRO 
Compro qualquer tipo de dívi-
da, quito seu carnê, pago em di-
nheiro, cubro qualquer oferta. 
Vou ao Local. Rio/ Grande Rio. 
Tel:97978-6728 whatsapp
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A GATA DA HORA

e seu impressionante bumbum de 126cm fa-
zem a alegria da rapaziada nas redes sociais. A beldade, que 
constantemente é comparada à Gracyanne Barbosa, fica lison-
jeada com as semelhanças com a musa fitness: “É meu crush”, 
afirmou. No Insta, ela arrasa como @byvanessaataidess.

VANESSA ATAÍDES

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

ARQUIVO PESSOAL

 LEm sorteio realizado na 
manhã de ontem, na sede 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste, os 
mandos de campo da final 
da Copa do Brasil foram de-
finidos. Grêmio e Palmeiras 
brigam pelo título da atual 
temporada. A partida de ida 
será em Porto Alegre, com a 
volta no Allianz Parque, em 
São Paulo. As datas dos dois 
confrontos ainda não estão 
confirmadas. Dependerão 
se o Verdão vai conquistar 
ou não o título da Copa Li-
bertadores da América, em 
decisão no clássico contra o 
Santos, dia 30, no Maracanã.

Copa do Brasil: campeão em SP
LUCAS FIGUEIREDO / CBF / DIVULGAÇÃO

R e i n a l d o 
Rueda, que na quarta-fei-
ra deixou o comando da 
seleção chilena, foi anun-
ciado ontem como o no-
vo treinador da Colômbia 
para a Copa do Catar. Ele 
volta a dirigir a equipe 
após 15 anos e será apre-
sentado na terça-feira.

Anelka, 
que se aposentou em 2015, 
está de volta ao futebol co-
mo dirigente. Aos 41 anos, 
ele será o novo diretor do 
futebol do Hyères Football 
Club, da Quinta Divisão 
francesa. O ex-jogador se 
juntou ao projeto do em-
presário Mourad Boudjellal.

 LO TÉCNICO LO EX-ATACANTE
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

O governador em exercí-
cio Cláudio Castro sancio-
nou a lei que cria o “Car-
naRio – Carnaval fora de 
época”, anualmente em ju-
lho, de autoria do deputado 
Dionísio Lins (PP), para ser 
incluído no calendário de 
datas oficiais do Estado do 
Rio de Janeiro. Medida cor-
reta e focada na força que a 
indústria da folia gera para 
economia e turismo. Óbvio 
que ninguém está pensan-
do em fazer carnaval em ju-
lho de 2021 sem que tenha 
autorização das autorida-
des sanitárias. Caso não se-
ja possível ficará para o ano 
que vem. 

Alguns abutres bradam 

que não é hora de falar de 
carnaval. Errado. Quem 
pensa assim está na con-
tramão do Rio de Janei-
ro e do país. O carnaval é 

muito mais que o desfi-
le na Avenida ou nos blo-
cos. Ele é social, inclusivo 
e fundamental para mi-
lhares de famílias que es-

tão desamparadas desde o 
início da pandemia. Não 
é coisa de vagabundo ou 
festa da carne. Respeitem 
nossa cultura!

FALAR DE CARNAVAL? SEMPRE

O carnaval é muito mais que o desfile. Ele é social, inclusivo e fundamental para milhares de famílias

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FEIJOADA

NA PORTELA

 LA Portela fará ama-
nhã a primeira edição 
do ano da ‘Feijoada em 
Casa’. Para encomendar 
a feijoada, basta acessar 
antecipadamente o site 
sociosdaportela.com.br/
feijoada. Além do almo-
ço delicioso, o kit vem 
com uma lata de cerve-
ja e um copo personali-
zado da escola. 

PENSAMENTO

 L Os sambistas Mauro Cor-
deiro e Vinícius Natal abrem 
uma nova turma de cursos 
on-line para falar sobre o 
maior espetáculo da Terra. 
Mais informações pelo site 
carnavalesco.com.br.

NILÓPOLIS

 LO intérprete Negui-
nho da Beija-Flor grava 
os 10 sambas finalistas 
da escola. “Empretecer 
o pensamento é ouvir 
a voz da Beija-Flor” é o 
enredo.

DIVULGAÇÃO

‘LUGAR DE FALA’ PARA COMUNIDADE

 LPatricia Cunha foi 
aclamada presiden-
te da Acadêmicos do 
Cubango. Ela ocupa-
va o posto de primei-
ra porta-bandeira até 
o desfile de 2020. 

“O maior desafio 
será organizar a casa. 
Questões internas. Tere-
mos muita organização 
na escola. Esse mandato 
será a voz da comunida-
de. Eu serei uma repre-
sentante de todos do 
Cubango”, disse.

Patricia Cunha terá 
como vice-presidente 
Graciene Helena, cria 

da comunidade do 
Abacaxi, que fica no 
bairro do Cubango, 
em Niterói.

“Ela também é mu-
lher e cria da gente. Jun-
ção maravilhosa. Serei 
uma gestora que sem-
pre vai ouvir a comuni-
dade. Haverá mudan-
ças, mas sempre para o 
bem da escola. Em uma 
nova diretoria é preci-
so ter alterações. Adian-
to que 90% do quadro 
do Cubango daqui pra 
frente será sempre da 
comunidade”, frisou a 
nova presidente.

Ex-porta-bandeira Patricia Cunha assume 
cargo máximo na escola de Niterói e avisa: 
“Adianto que 90% do quadro do Cubango 
daqui pra frente será sempre da comunidade”
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BABADO

 LO DJ Rennan da Penha está 
querendo reatar seu roman-
ce com Lorena Vieira. O mú-
sico até contratou um avião, 
exibindo a faixa ‘Lorena, vol-
ta para mim’, que sobrevoou 
praias do Rio, ontem. No Insta-
gram, ele também se declarou 
para a amada. “Com ela a vida 

tem momentos incríveis. Com 
ela todos os meus sonhos são 
mais possíveis. Lucros invisí-
veis são melhores. Separados 
somos fortes, juntos imbatí-
veis. Lorena, volta”, escreveu 
ele. Lorena anunciou o fim do 
romance através das redes so-
ciais, no início deste mês. 
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REPRODUÇÃO DA INTERNET

PAULO GUSTAVO DE MUDANÇA?
 LPaulo Gustavo confessou 

que pode se mudar com a 
família para o exterior, ao 
responder a perguntas de 
fãs no seu Instagram Stories. 
O humorista explicou que 
seu marido, Thales Bretas, 
que é dermatologista, tem 
o desejo de estudar fora do 
Brasil. “É verdade! O Thales 

tem vontade de fazer dou-
torado lá fora e eu tenho ca-
da vez mais vontade de fazê
-lo feliz. Estou do lado dele 
para o que precisar e, se pre-
cisar morar no exterior, esta-
rei junto”, destacou. Os dois 
são casados há quatro anos 
e tem dois filhos, Gael e Ro-
meu, de 1 ano.

IZA DIZ QUE 
NUNCA FEZ 
PLÁSTICA
 LIza revelou que nunca 

fez procedimento cirúr-
gico no corpo ao conver-
sar com seus fãs, no Insta-
gram Stories. A cantora, 
no entanto, afirma que 
já fez clareamento den-
tal e micropigmentação 
de sobrancelha. “Eu já fiz 
micropigmentação fio a 
fio e isso mudou muito 
o meu olhar. [...] Tirando 
isso, é mentira que eu já 
fiz outros procedimentos 
estéticos e plástica. Nada 
contra, mas eu nunca fiz”, 
disse ela, que não preten-
de mexer no corpo, pe-
lo menos, por enquanto. 
“Eu acho muito legal co-
mo essas coisas têm evo-
luído, mas, por enquanto, 
eu não tenho vontade de 
fazer e é isso. E eu estou 
achando que eu devo de-
morar, né, sabe como é a 
melanina”, contou. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAMREPRODUÇÃO DA INTERNET

QUE CORPÃO!
 LEm Fernando de Noro-

nha, Aline Riscado, de 33 
anos, voltou a mostrar 
seu corpão escultural 
no Instagram. De biquí-
ni, ela exibiu suas curvas 
perfeitas e foi muito elo-
giada pelos internautas. 

‘VOLTA PRA MIM’, PEDE DJ

EM ALTA EM BAIXA

 LJuju Salimeni está de vi-
sual novo. Ela adotou um 
cabelo mais curtinho. 

 LAntonia Fontenelle criti-
ca possível participação de 
Kéfera no BBB: ‘Tá falida’.

 LA polêmica envolven-
do Nego do Borel e Duda 
Reis ganhou um novo ca-
pítulo ontem. Após o can-
tor registrar um boletim 
de ocorrência contra a ex, 
por “crimes contra a hon-
ra”, na última quarta-fei-
ra, na 42ª DP (Recreio dos 
Bandeirantes), foi a vez 
da atriz procurar a polícia. 
Ela esteve na 1ª Delega-
cia de Defesa da Mulher, 
em São Paulo, ontem, na 
companhia de suas advo-
gadas: a ex-BBB Gizelly Bi-
calho e  Izabella Borges. 
No depoimento, ao qual 
o programa ‘Balanço Ge-
ral SP’ disse ter tido aces-
so, Duda teria acusado o 
cantor de estupro de vul-
nerável, ameaça, injúria, 
lesão corporal, violência 
doméstica e transmissão 
de HPV (infecção sexual-
mente transmissível). Ela 
teria dito ainda que teme 
por sua integridade física, 
pois já teria presenciado o 
cantor em chamadas de ví-
deo com presidiários e afir-

ma ter visto, na residência 
onde o ex-casal vivia, um 
fuzil e um cofre com R$ 2 
milhões. Até o fechamen-
to desta edição, Nego do 
Borel não havia se pro-
nunciado sobre as novas 
acusações da ex. Mas, à 
tarde, ele usou seu Insta-
gram Stories para negar as 
agressões que ela disse ter 
sofrido e afirmou que os 
dois são responsáveis pe-
lo fim do noivado. “Eu ti-
ve um relacionamento que 
acabou com contribuições 
minha e dela. E tínhamos 
combinado de não expor 
nada. E eu vou manter mi-
nha palavra de não expor 
as contribuições dela pa-
ra o fim do nosso relacio-
namento. Sim, eu traí e as-
sumo. E essa foi a minha 
contribuição para o fim do 
nosso relacionamento. As 
contribuições dela eu pre-
firo não expor”, disse ele, 
acrescentando: “Eu nun-
ca agredi ela e nunca prati-
quei qualquer tipo de vio-
lência contra ela”.

Acusações
muito graves
Duda Reis solta o verbo contra Nego do 

Borel na delegacia. O cantor nega agressões. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Cícero deixa a casa de 
Josefina, e Benê questiona a mãe. Tato 
cuida de Aldo, que resiste à atenção do 
filho. Mitsuko afirma que não quer mais 
saber de Tina. Keyla observa Tato e Aldo. 
MB desabafa com Lica, que apoia o ami-
go. MB ameaça tirar sua vida.

19h40. Globo: Aparício pede ajuda a 
Bruna para impedir que Fedora assuma 
a presidência da empresa. Camila assis-
te ao vídeo gravado por Aparício, incen-
tivando a sobrinha a ficar com Giovanni. 
Camila beija Giovanni. Apolo supera 
Tamara e conquista a corrida.

21h. SBT: Mili diz para Pata que ulti-
mamente está confusa em relação a 
seus sentimentos. Carol tenta animar 
Beto, que está se sentindo abando-
nado por todos. Junior e Maria Ce-
cília anunciam que estão noivos na 
mansão dos Almeida Campos.

18h30. Globo: Duque chama por 
Cassiano, que está desaparecido sob os 
escombros. Maria Adília avisa aos filhos 
que ficará em Vila dos Ventos por tempo 
indeterminado. Ester culpa Alberto pela 
explosão na mina. Mantovani avisa a 
Ester que Cassiano foi encontrado.

21h. Record: Poderosa fica surpresa 
diante de Miguel. Ela quebra o gelo e 
diz que leu o livro de Oseias, na Bíblia, 
como ele sugeriu, e conta também que 
leu o bilhetinho colado e que ele tem 
razão. Antônio Júnior pede Cindy em 
casamento. Oxente desmaia. 

21h30. Globo: Ivana não consegue 
contar a Joyce e Eugênio sobre sua tran-
sição e diz a Simone que se afastará de 
casa. Silvana disfarça seu jogo no com-
putador para Simone. Ivana se abriga na 
casa de Nonato. Bibi pede que Rubinho 
retire as acusações contra Zeca.

 L MÚSICA E CARNAVAL EM SANTA TERESA

‘Pai em Dobro’
Primeiro filme de Maisa na Netflix aborda família

N
o primeiro trabalho de 
Maisa Silva na Netflix, a 
atriz e apresentadora de 

18 anos interpreta Vicenza em Pai 

em Dobro. O filme, que estreia hoje 
na plataforma, tem como cenário 
Santa Teresa, no Rio. E, com mú-
sica, sensibilidade, humor e carna-
val, trata a questão da descoberta 
da paternidade, e todo o caminho 
percorrido pela personagem para 
ir atrás do seu pai biológico. 

“A Vicenza é uma pessoa muito 
completa. Ao mesmo tempo em 
que ela demonstra uma maturi-
dade que os pais não esperam, ela 
também tem um olhar de criança, 
inocente”, explica Maisa.

Aos 18 anos, Vicenza desco-
bre uma foto da mãe Raion (Laila 
Zaid) com Paco (Eduardo Mos-
covis) em um Carnaval em Santa 
Teresa. Determinada que Paco po-
deria ser seu pai, a jovem aproveita 
uma viagem da mãe à Índia e fugir 
da comunidade hippie em que vi-
ve para ir à cidade grande. No Rio, 
Vicenza chega ao ateliê de Paco e 
fala sobre a possibilidade. Vivendo 
com o “novo” pai, a menina desco-
bre outra foto da mãe no mesmo 
Carnaval, dessa vez com Giovani 
(Marcelo Médici) e vai atrás dele 
também. Com dois pais, Vicenza 
tem que lidar com um novo amor 
que nasce entre os três. Maisa Silva interpreta Vicenza

SUZANNA TIERIE/NETFLIX
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Os desejos de nosso coração não são sonhos, mas profecias 

que podem tornar-se realidade” (Swett Marden)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LOrganize seus pensamentos 
para ser produtivo. Não se 
abale com os problemas do dia 
a dia e cuide da sua saúde física 
e mental. No campo afetivo, 
seja carinhoso com o par.
Números da sorte: 88, 25 e 52.

 LHoje o dia vai trazer desafios 
complicados. O trabalho em 
grupo permitirá um maior al-
cance para as suas ideias. Se 
reúna com familiares e ami-
gos, mesmo a distância.
Números da sorte: 08, 17 e 35.

 LO momento é bom para reno-
var suas energias. Reavalie seu 
orçamento e suas amizades. 
O astral convida você a curtir 
a intimidade ao máximo com 
seu parceiro, seja criativo!
Números da sorte: 36, 72 e 99.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LEnergia positiva para o fi-
nal de semana. A intensidade 
deve cobrar um preço da sua 
saúde, tente se cuidar. Des-
canse e converse bastante na 
companhia do seu par.
Números da sorte: 01, 28 e 19.

 LOs astros apontam um dia 
produtivo para o campo pro-
fissional. O bom senso pode 
trazer novas parcerias. Aposte 
em interesses comuns na vida 
em casal, surpreenda o par.
Números da sorte: 11, 65 e 74.

 LUm clima mais sensível e ro-
mântico está no ar. Aposte 
suas fichas no romance e na 
paquera. Dificuldade para se 
concentrar no trabalho vai sur-
gir, reserve suas energias.
Números da sorte: 75, 03 e 12.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO astral pode indicar convites 
ou propostas para novos com-
promissos profissionais. Fique 
atento para não deixar passar 
nada. Evite discussões mais 
acaloradas com o seu amor.
Números da sorte: 13, 04 e 22.

 LAposte em seus objetivos e 
seja corajoso. O dia exige uma 
maior concentração nas finan-
ças. Uma conversa com o par e 
alguns amigos mais próximos 
podem te deixar mais relaxado.
Números da sorte: 05, 86 e 41.

 LO foco hoje se concentrará no 
trabalho em equipe. Resulta-
dos positivos podem surgir no 
orçamento e na carreira pro-
fissional. Resolva problemas 
com o companheiro.
Números da sorte: 69, 24 e 78.

SANTO AMARO
Nasceu em Roma, no século 6, e en-
trou muito cedo para a vida religiosa. 
Filho espiritual e grande amigo de 
São Bento, tornou-se um beneditino 
com apenas 12 anos de idade. Foi 
apontado, desde muito cedo, como 
um exemplo de silêncio e também 
de correspondência às exigências 
da vida monacal. Todos tem uma vo-
cação comum, a mesma que Santo 
Amaro teve: a vocação à santidade. 
Esse santo foi quem sucedeu São 
Bento em Subiaco, quando este foi 
para Monte Casino. Ele foi exemplo 
de virtude, obediência e abertura à 
ação do Espírito Santo.

SANTO DO DIA

LOTERIA
O marido chega em casa e 
fala para a esposa:
— Amor, se eu ganhar na lo-
teria, o que você vai querer?
Sem pensar muito, responde:
— Eu quero a metade do prê-
mio pra mim. Assim, eu iria 

embora, largava você!
—Verdade? Pois eu ganhei!
— Quanto, amor?
— R$ 2,50 na Lotofácil. Toma 
aqui seus R$ 1,25 e cai fora!

PRIORIDADES
Dois amigos, Renato e Ricar-

do, encontram uma nota de 
50 reais na rua. Renato pro-
põe a Ricardo:
— Vamos gastar 45 reais em 
cachaça e cinco reais em pão.
Ricardo reage, indignado:
— Você é louco? Para que 
isso tudo de pão?

NOTÍCIA BOA
O chefe chega ao escritório 
e fala para os funcionários:
— Eu tenho uma notícia!
— Nós ganhamos alguma 
concorrência? — pergunta 
um puxa-saco.
— É bem melhor que isso!

— A gente vai ganhar au-
mento? — pergunta um en-
graçadinho.
— Eu tô falando sério! A mi-
nha mulher está grávida!
O engraçadinho grita:
— O senhor já sabe quem é o 
pai da criança?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá
MENSAGEM:
Yemanjá vem trazendo a 
fertilidade. Por isso, pra 
quem sonha em ser mamãe, 
o momento é propício. Valo-
rize momentos em família e 
aproveite para viajar e sair da 
rotina desgastante. 
SAUDAÇÃO:
Odoyá, odôcyabá
CORES:
Branco, verde água e prata.
ELEMENTO:
Água
SIMPATIA:
Para conseguir engravidar, 
pegue uma vela branca, co-
loque no centro de um prato 
branco, acenda e, em volta, 
coloque oito doces brancos 
(cocadas, balas de coco, man-
jar, suspiro, maria-mole, etc). 

Coloque uma roupa clara, 
converse com Yemanjá e, em 
seguida, coloque em um lu-
gar alto. Depois de três dias, 
leve tudo pro mar.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LO dia se inicia com uma forte 
dedicação aos planos traçados 
para o futuro. Descanse um 
pouco para repor as energias. 
Um jantar romântico pode me-
lhorar o romance ainda hoje.
Números da sorte: 40, 85 e 67.

 LHoje, o ritmo será acelerado, 
poupe as energias. Tente ficar 
calmo e se mantenha alerta 
com a saúde. Pratique exer-
cícios físicos e dialogue mais 
com o seu parceiro.
Números da sorte: 59, 14 e 50.

 LAproveite a oportunidade de 
relaxamento no final de sema-
na. O trabalho pode causar es-
tresse, tire algum tempo para 
relaxar. Dedique-se aos jogos 
íntimos com seu par.
Números da sorte: 15, 78 e 06.
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